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REKORDNÍ VÝPLATA DÍKY
VYJEDNÁVÁNÍ ODBORŮ KOVO

Odbory KOVO uzavřely s ﬁrmou ŠKODA kolektivní vyjednávání o mzdách, v němž se
podařilo dosáhnout skutečně
zásadního růstu, který zvyšuje
mzdu všem, největším procentem ovšem dělníkům. Zároveň se
podařilo dosáhnout humanizace
pracovní doby pro ﬂexikonta
a atypické směnné systémy. Přesný výklad všech dohod a podmínek se i v těchto dnech nadále
zpracovává a ze strany odborů
KOVO důkladně kontroluje tak,
aby byly přijaty ve prospěch zaměstnanců. Podrobné informace
pro vás připravujeme do příštích
vydání ŠO.
Celkový růst mezd při sečtení
všech navýšených složek činí v průměru 11,2 procenta, přičemž v případě tarifní třídy I, tedy nejfrekventovanější tarifní třídy dělnických pozic,
představuje růst o 12,5 procenta.
Toho se podařilo dosáhnout
navýšením různých složek mzdy,
přičemž vůbec není podstatné, zda

se jedná o růst tarifu, nebo jednorázové platby rozpočítané do jednotlivých měsíců, protože pořád
jsou to reálné peníze do peněženek
zaměstnanců. Zdůrazněme přitom,
že v porovnání s českými i mnoha
zahraničními podniky jde o rekordní
růst mezd i přes všem dobře známé
problémy, jaké musí řešit vlastník
ﬁrmy ŠKODA koncern Volkswagen
a i přes skutečnost, že na rozdíl
od mnoha německých i českých
závodů ve Škodovce roste mzda každý rok. Je pochopitelně nemožné,
aby každý rok rostla mzda skokově,
i přesto bylo dosaženo celkového
růstu o více než 11 procent a také
zásadního posunu v oblasti humanizace pracovní doby. To vše navíc
v době téměř nulové inﬂace.
Nejpozději v pátek 6. května
čeká na zaměstnance skutečně
vysoká výplata, než si podrobně
představíme rozbor jejích zásadních částí, připomeňme stručně,
co vše odbory KOVO vyjednaly:

• Zvýšení mzdových tarifů o 3,5 %
od 1. 4. 2016 a o další 3,0 % od 1. 1.
2017.
• Jednorázové platby ve výši
4 000 Kč v roce 2016 i 2017 ve mzdě
za duben a vyplacení prémie za výkon na konci roku 2016 a 2017
ve výši 4 000 Kč v případě splnění
plánu výroby. Celkem tedy jednorázové platby (bez bonusů) mohou
za dva roky tvořit 16 000 korun.
• Výplata variabilní části bonusu
za výsledky v roce 2015 ve výši
30 000 Kč ve mzdě za duben 2016
(částka navýšena z vypočtené hodnoty 28 250 Kč). Dále navýšení zaručené
části bonusu na 1,3 násobek dekretové mzdy. To představuje průměrný růst
o cca 3 000 korun. Celkem tedy na bonusech bude (pouze za letošní rok!)
vyplaceno průměrně více jak 70 000
korun a obdobnou, nebo i vyšší částku
částku lze očekávat i v roce 2017.
• Zvýšení týmové prémie pro vybrané skupiny zaměstnanců v roce
2016 i 2017 každoročně až o 350 Kč
měsíčně.

Podniková rada (Rada předsedů MB) a výbory Kvasin i Vrchlabí jednohlasně odsouhlasily výsledek KV.

• Zvýšení prémie o 100 Kč za odpracovanou směnu v rámci ﬂexikonta, tedy za noční z pátku na sobotu
na 800 a sobotní ranní na 900 korun
navíc k běžné mzdě za tuto směnu
se všemi náležitými příplatky. S tím
souvisí i další zlepšení podmínek
práce v režimu ﬂexikont a atypických směnných systémů, například
dva dny volna navíc.
• Zvýšení měsíčního příspěvku zaměstnavatele na doplňkové
penzijní spoření o 50 Kč na 900 Kč
od dubna 2016.

V dnešním vydání si blíže představíme růst tarifu a variabilní bonus, které jsou stěžejní částí rekordní výplaty, kterou zaměstnanci
dostanou začátkem května za měsíc
duben.
Růst tarifu
Zpětně od 1. dubna letošního
roku vstupují v platnost nové tarify
dohodnuté v rámci kolektivního
vyjednávání. V této první fázi jsou
oproti dosavadní hodnotě navýšeny
o 3,5 %. Spolu s tím se zvyšuje korunová hodnota osobního ohodnocení,
protože jeho hodnota je počítána
právě z nových tarifů.
V rámci platnosti mzdové dohody
byl vyjednán další růst hodnoty tarifu
o 3 procenta od 1. ledna 2017. Toto
zvýšení se bude počítat z již letos
zvýšeného tarifu, což je více než
prostý součet. Trvalé navýšení tarifu tedy činí celkem 6,61 % od 1. 1.
2017. To navíc znamená o 3 měsíce
dříve než v případě roční dohody.
Tento dřívější nárůst pro zaměstnance znamená ﬁnanční přínos za tuto
dobu tří měsíců celkem o více než
2 500 Kč podle tarifní třídy.
Variabilní bonus
Současně se zvýšenými tarify
obdrží zaměstnanci i variabilní část
podnikového bonusu. To je bonus,
který je každoročně vyplácen za vý-

sledky předchozího roku. V letošním
roce se jedná o historicky největší
částku ve výši 30 000 korun.
Jak tato částka vznikla? Odbory
KOVO se dlouhodobě snaží vylepšovat a zvyšovat všechny složky
mezd tarifních zaměstnanců. Proto
výpočet obsahuje nejen koeﬁcient
meziroční změny zisku, ale i koeﬁcient nárůstu průměrné mzdy tarifních
zaměstnanců. „Ten jsme v průběhu
let do výpočtu zakomponovali, aby
reálná hodnota tohoto bonusu vůči
růstu průměrné mzdy neklesala,“
říká ekonom Jan Miller.
Konkrétní výpočet vychází z hodnoty bonusu vyplaceného loni, a to
ve výši 25 000 Kč. Tato částka byla
vynásobena koeﬁcientem rozdílu
zisku před zdaněním dle konsolidovaného výkazu zisku v roce 2015
oproti 2014 tj. 1,0808 a koeﬁcientem
nárůstu průměrné mzdy tarifních
zaměstnanců v roce 2015 oproti
předchozímu roku tj. 1,0555.
Z výše uvedeného je zřejmé, že
koeﬁcient nárůstu průměrné mzdy
má velkou váhu. Výsledkem výpočtu
variabilního bonusu za rok 2015 byla
částka 28 520 Kč. Tuto částku se
odborům KOVO podařilo jednáním
dále navýšit na konečnou hodnotu
30 000 Kč.
Tato částka bude společně s jednorázovou platbou ve výši 4 000 Kč
vyplacena ve výplatě za měsíc
duben. Celková částka ve výši
34 000 Kč představuje především
pro zaměstnance v nižších tarifních
třídách výraznou hodnotu. Mzda
za duben tedy bude nejen navýšena
nárůstem tarifu, ale také celkovou
částkou rovnou pro všechny ve výši
34 000 Kč.
Podrobné informace o výplatě
této částky především ve vztahu
k zaměstnancům, kteří nebyli v pracovním poměru ve ŠKODĚ po celý
rok 2015, přinese další vydání Škodováckého odboráře.

Otázky a odpovědi k výsledku kolektivního vyjednávání
Výsledek kolektivního vyjednávání jsme podrobně popsali
v hlavním článku dnešního vydání a pokračovat v tom budeme
i v příštích vydáních. Jsou však
témata, která dosud nebyla dostatečně vysvětlena, a vy se na ně
ptáte. Zde přinášíme některé
otázky a odpovědi…
Budete i přes dvouletou dohodu dál pracovat na zvyšování
mzdových hodnot?
Intenzivně pracujeme na celém
systému mzdové tarifní tabulky.
Cílem je například eliminovat třídu
K, jako v minulosti třídu L, aby nově
nastupující zaměstnanci byli více
motivováni a byl nastartován jejich
kariérní postup s větší dynamikou.
Je samozřejmé, že nechceme, aby
v nižších třídách zůstávaly větší
skupiny zaměstnanců. Tabulka
dynamizace odspodu by měla být

připravena nejpozději do 31. 3. 2017
a spolu s tím se ruku v ruce sjednává tzv. matice, která zajistí velmi
dynamický příjem prostřednictvím
tzv. patriotické struktury. Samozřejmostí je také udržet pro další jednání variabilní bonus bez paušální
dohody tak, jak ji navrhovala ﬁrma
ŠKODA, toto ve spojení s ochranou
délkou ﬂexikont vytvoří další štít pro
podporu růstu příjmu a humanizaci
pracovní doby.
Nehrozí zhoršení výsledku
během doby dvou let?
V určité fázi by to tak mohlo být,
ale v situaci, kdy je ﬁrma směrována
k vysokému zisku prostřednictvím
stávajících investic do náběhu
modelových řad, tomu tak nebude.
Představme si to jako sněhovou
kouli, která po celou dobu platnosti
kolektivní smlouvy bude nabalovat
pozitivní hodnoty, ať již ﬁnančně,

kariérně, jistotou pracovních míst
a humanizací pracovní doby.
Nezvýší vysoký výsledek vyjednávání tlak ﬁrmy na úsporu
jinde, například na snižování
osobního ohodnocení, nebo
uzavírání více smluv na dobu
určitou?
Není tomu tak, v této oblasti
máme vypracovány nejlepší systémy v České republice a mnohdy
i v rámci Evropy, včetně západní.
I zdánlivě banální nová věta v rámci
osobního ohodnocení bude mít obrovský význam jak pro vlastní autoritu hodnoceného, tak samozřejmě
pro příjem peněz formou dekretové
mzdy.
Fixní bonus vzrostl na 1,3 dekretové mzdy. Co znamená tato
jedna desetina?
Desetina je zdánlivě nízké číslo
z hlediska matematiky vyjádřeno,

ale z hlediska kupeckých počtů
násobených průměrným počtem
roků zaměstnání vychází vysoké
číslo. Je to podobné jako známá
Šalamounova šachovnice. I zde
jsou přitom připraveny další požadavky. Boj o ﬁxní bonus patří k těm
nejdůležitějším.
Firma ŠKODA uvádí, že bude
na bonusech letos vyplaceno
70 000 korun. Co to znamená?
Firma všechny bonusy sčítá a tím
skutečně vyjde průměrně 70 000
korun. Letos je to o 10 000 více, než
loni, kdy to bylo celkem 60 000 Kč.
V bonusech ovšem nejsou zahrnuty
jednorázové prémie. V mnoha boleslavských hospodách probíhalo toto
téma: „Já a moje žena pracujeme
oba ve Škodovce, dali jsme si to
na papír a představ si, že dohromady budeme mít více než 100 000
korun. Bohužel jsme už velkou část

virtuálně utratili. Nevadí, další peníze přijdou v červnu před dovolenou,
a ty budou taky vyšší.“
Dostanou zaměstnanci ještě
nějaké další nové částky?
Jen tak mimochodem, členové
odborů na už tak levné tábory obdrží
nově dotaci 500 korun na každé dítě,
na dvě děti, což bývá časté, to tak
bude 1000 korun. Padesátka každý
měsíc navíc do penzijního připojištění, také není špatná, celkem už je
to 900 korun měsíčně. Doufáme, že
když nám to nezkazí stát, či někdo
jiný, tak na povyražení v důchodu
se to hodí. Zapomenout nelze ani
na o sto korun vyšší prémii za odpracované ﬂexikonto. Tuto stovku
ale nemáme rádi. Je to vydřená částka, a bereme ji jako pokutu pro ﬁrmu
s jasným poselstvím: „Firmo, nedělej
to, nebo ti budeme dávat pokuty
stále častěji.“ O dalších novinkách
a vašich otázkách zase příště.

S výsledkem vyjednávání
jsou zaměstnanci spokojeni
Z průzkumu předsedů v jejich Dílenských organizacích i z bleskové
ankety mezi náhodně oslovenými
zaměstnanci redakcí ŠO vyplývá, že
většina zaměstnanců je spokojena
s výsledkem kolektivního vyjednávání. Celkový růst mezd o více než
11 procent za dva roky, kterého se
podařilo dosáhnout i bez stávky,
považují za excelentní.
„Ve středu to pro nás byla skvělá
zpráva, už jsme počítali s tím, že
půjdeme do stávky, ale odborům
se podařilo vyjednat tolik, že jsme
spokojeni,“ potvrzuje například zaměstnanec z montáže vozu Fabia.
„Líbí se mi především dny volna
za ﬂexikonto a také vyšší prémie.
Děláme v tom už léta a každé zlepšení je dobré. Tarif sice mohl být
lepší, ale když se to všechno sečte,
tak je to dostatečné,“ říká zaměstnanec z montáže Octavie.
„Jsem celkem spokojen. Původně
se mi zdálo, že to mohlo být více,
ale když jsem četl, že to ﬁrmu přijde
na dvě a půl miliardy, tak je mi jasné, že dostat z ní tolik peněz musel
být nadlidský výkon,“ říká jeden ze
zaměstnanců v Česaně.
„Původně chtěly odbory celkem
8 procent, teď je to přes 11 procent.
K tomu není co dodat, spokojenost,“
řekl zaměstnanec z administrativního centra ﬁrmy. „Konečně se myslelo
také na dělníky, četl jsem, že pro nás
to dohromady dělá přes 12 procent,“
podotýká zaměstnanec z logistiky,
kter ý přitom rovněž pravidelně
pracuje ve ﬂexikontech. Redakce
pochopitelně jména respondentů
s ohledem na objektivitu, pravdivost
a jejich ochranu nezveřejňuje a děkuje tímto za vyjádření jejich skutečného názoru. Anketa koresponduje
s názory v jednotlivých Dílenských
organizacích, kde podle předsedů
zaměstnanci vyjadřují spokojenost.
„Až na výjimky jsme se nesetkali s negativní reakcí, lidé hodnotí výsledek kladně,“ shodují se
předsedové Dílenských organizací
včetně předsedů výborů závodů
Kvasiny a Vrchlabí. „Samozřejmě se
vždy najde několik lidí, kteří budou

nespokojeni, ale všeobecně panuje
spokojenost,“ říká předseda Odborů
KOVO Kvasiny Martin Lustyk. „Zaměstnanci jsou spokojeni, takový
růst mezd ani nečekali,“ podotýká
předseda Odborů KOVO Vrchlabí
Jaromír Kobrle.
Spokojeni jsou také technici. „Výsledek dohody o KS je vnímán velmi
pozitivně, oceňováno je i zaměření
na humanizaci práce,“ říká předseda DO 1 Petr Harant. Spokojenost
vládne i v největších Dílenských
organizacích. „Hodně zaměstnanců
nepředpokládalo takové navýšení
jak v tarifu a zároveň ve vyplácení
jednorázových prémií. Nenašel se
ve výboru jeden jediný, kterému
by to nestačilo. Zároveň jsou velmi
kladně přijaty podmínky pro ﬂexikonta, ač se nás zatím netýkají, ale budou,“ říká předseda DO 9 Jiří Berný.
„Zaměstnanci svařovny Fabie
touto cestou chtějí poděkovat, celému vyjednávacímu týmu za vynikající výsledek KV. Obzvlášť v oblasti
ﬂexikont a volných dnů pro zaměstnance,“ říká předseda DO 31 Petr
Knotek. „Lidé jsou spokojeni, reakce
jsou pozitivní, zasílají poděkování
vyjednávacímu týmu,“ říká za lakovnu předseda DO 32 Lukáš Jindra.
Na Octavii je podle předsedy
DO 40 Michala Řídkého spokojeno
asi 95 procent zaměstnanců. „Vesměs máme pozitivní reakce, až
na ojedinělé výjimky. 95 % lidí je
spokojeno,“ dodává Řídký.
A jak hodnotí výsledek vyjednávání kolegové jinde?
Předseda OS KOVO Jaroslav
Souček: Gratuluji k výbornému
výsledku kolektivního vyjednávání
na další dva roky. Tyto výsledky
jsou o to výraznější, o co obtížnější
je vyjednávání ve ﬁrmě, která čelí
současným problémům.
Předseda ČMKOS Josef Středula: Blahopřeji k velmi dobrému
výsledku kolektivního vyjednávání
v ČR.
Zoroslav Smolinský, předseda
ZO OZ KOVO VW Slovakia: Gratulujeme k navýšení platů.

Důraz na kvalitu pomůže zvyšovat
i nové tréninkové centrum
Jak odhalit i nejmenší chybičku
na karoserii, na laku, ve spárách
karoserie i v mnoha dalších částech
vozu? V provozu výroby nových
vozů to není vůbec jednoduché,
a přesto to zaměstnanci musí
umět. Aby to ovládali ještě lépe
a k zákazníkům mířily skutečně
nejkvalitnější vozy značky ŠKODA,
s kterými budou zcela spokojeni,
jim pomůže nové tréninkové centrum kvality, které ﬁrma ve čtvrtek
otevřela v budově Lean centra
v Mladé Boleslavi.
Pásku od nových vzdělávacích
prostor přestřihli člen představenstva odpovědný za výrobu a logistiku Michel Oeljeklaus, předseda
Podnikové rady Jaroslav Povšík
a také zástupci výroby a kvality
ve ﬁrmě ŠKODA. Nové prostory si

prohlédli také místopředseda PR
Josef Zmrhal a Miloš Kovář, specialista odborů KOVO pro oblast výroby
a BOZP. „Obdivuji um, řemeslnost
a hluboké znalosti našich zaměstnanců. Vítáme investice do akademií, které přispívají k prohlubování
znalostí a schopností našich kolegů.
Zastávají náročnou práci a patří jim
poděkování za snahu se nadále
rozvíjet a vzdělávat pro naši budoucnost,“ říká předseda J. Povšík.
M. Oeljeklaus podotkl, že podnik využil stávajících prostor Lean
centra, proto investoval pouze
do vybavení. Centrum kvality se podařilo realizovat za pouhých 20 000
eur. Některá stanoviště, zvyšující
zručnost i zkušenosti zaměstnanců,
přitom vyvinuli sami zaměstnanci
ﬁrmy ŠKODA na základě zkušeností v praxi. „Kvalita
je základem pro spokojenost zákazníků
a je naší znač kou.
Jsem rád, že konečně máme toto nové
centrum, stejně jako
řadu dalších v mnoha oblastech ﬁrmy,“
dodává Oeljeklaus.
Celosvětově má ŠKODA již 25 tréninkových
center, jen například
v Mladé Boleslavi jsou
kromě TC Kvality též
tréninková centra pro
m o nt á ž , sva ř ov n u,
Otevření nového tréninkového centra kvality lakovnu, logistiku či
úsporu energií.
v Lean centru ŠKODA.

EXPRES
Vyjednávání začalo naplno
také v integracích
Po dokončení kolektivního vyjednávání ve ﬁrmě ŠKODA se intenzivněji rozjelo kolektivní vyjednávání
v integrovaných ﬁrmách, například
Eurest, ZPŠ, Ško-Energo, Doba,
Lipraco a další. Odbory KOVO se
budou snažit dosáhnout pro zaměstnance co nejlepšího výsledku
v poměru právě s výsledkem ve ﬁrmě ŠKODA, i když to samozřejmě
nebude nijak snadné. Podstatná je
síla členské základny a vyjednávací
taktika. O výsledcích KV v integracích a také agenturách práce vás
budeme informovat.

Otevíráme již čtvrtý ročník soutěže „Mladí designéři 2016” pro děti ze základních škol
s cílem podpořit jejich kreativitu a týmového ducha!
Téma roku 2016 je „CHYTRÉ AUTÍČKO” budoucnosti
Doba se rychle vyvíjí a s heslem „SIMPLY CLEVER” chceme
děti oslovit, aby nás inspirovaly, jak by mohlo vypadat
„Chytré autíčko” budoucnosti. Žáci prvního stupně
základních škol, sestavte týmy, které by chytré autíčko
nejenom ztvárnily, ale vytvořily by k němu také příběh.
Autíčko a jeho příběh by měly být zobrazeny buď na výkresu
2D bez omezení velikosti, nebo ztvárněny modelem 3D
v doporučené maximální velikosti 50 × 50 cm.
Termín pro přihlášení
25. 4. 2016 – 17. 6. 2016
Kdo se může zúčastnit
První stupně všech základních škol, které mají sídlo
a provozovnu na území ČR. (Pozn.: Za celou základní školu
je možnost přihlásit maximálně tři 2D a 3D díla.)

Ocenění
Vítězné týmy ze základních škol budou pozvány na slavnostní
vyhlášení a k předání cen (listopad 2016 v Mladé Boleslavi).
Soutěžní kategorie
Kategorie 2D
Hlavní cena veřejnosti
Cena ŠKODA AUTO a.s.
Cena šéfdesignéra ŠKODA AUTO a.s.
Kategorie 3D
Kreativní cena ŠKODA AUTO design
Pro více informací – e-mail: mladi.designeri@skoda-auto.cz
Kontakt
Mladí designéři 2016, ŠKODA AUTO a.s.,
tř. Václava Klementa 869, 293 06 Mladá Boleslav
e-mail: mladi.designeri@skoda-auto.cz
tel. č.: +420 326 816 998 nebo +420 730 860 547

Na všechna vaše díla se už moc těšíme!

25 let s VW:

Sociální odpovědnost
i spolurozhodování
ve prospěch zaměstnanců
Spolurozhodování. To je zásadní hodnota, jaké se podařilo
dosáhnout zaměstnancům ﬁrmy
ŠKODA za čtvrt století, respektive jejich zástupcům, odborům
KOVO. Stejnou dobu je ŠKODA
součástí koncernu Volkswagen,
toto výročí si připomínáme tento
měsíc. Spolurozhodování je obrovská hodnota, ačkoli samozřejmě svrchované právo rozhodování náleží ﬁrmě ŠKODA, většinu
zásadních rozhodnutí sjednává
a řeší s odbory KOVO, které dokáží řadu zásadních rozhodnutí
měnit a korigovat ve prospěch
zaměstnanců. Bez toho by více
než 26 000 zaměstnanců jen stěží pracovalo v nadstandardních
podmínkách, za vysoké bezpečnosti práce, s takovou ergonomií,
s tolika výhodami, rozsáhlým
systémem beneﬁtů, mnoha záchrannými programy pro udržení
pracovních míst a především
s takovou mzdou, která roste
každý rok. Za posledních 10 let
vzrostla mzda díky odborům
KOVO o 30 procent.
Současné hodnoty jsou výsledkem úsilí odborů KOVO, které se
díky silné členské základně rok co
rok zasazují o růst celkové úrovně
pro zaměstnance a které v minulosti
úspěšně vyjednaly podobné podmínky, které platí v mateřském koncernu Volkswagen. ŠKODA AUTO je
oprávněně po 25 letech výstavním
klenotem koncernu Volkswagen, dosahuje vysoké produktivity, prodejů
i zisků. Patří mezi značky VW s nejvyšší přidanou hodnotou i ziskovostí
z každého prodaného modelu. „To
vše stojí na výkonech našich zaměstnanců, na které můžeme být
právem hrdí. Bez nich by úspěšný
příběh uplynulých 25 let nebyl vůbec
myslitelný. Znovu se ukázalo, že model spolurozhodování, který zavedl
Volkswagen, je úspěšný a přináší
spokojenost zaměstnancům a rekordy zaměstnavateli,“ říká předseda
PR Jaroslav Povšík.
Podobně hovořil předseda Povšík
na setkání s vedením koncernu,

představiteli vlády a dalšími činiteli
v polovině dubna ve ŠKODA Muzeu.
Připomněl, že se odbory KOVO zasadily o spojení právě s koncernem
Volkswagen, kterému mohly nabídnout tradici výroby kvalitních automobilů, zručnost a um českých zaměstnanců. „Partnerství značky ŠKODA
a koncernu Volkswagen je příkladem
úspěšné evropské spolupráce. Před
25 lety byla ŠKODA automobilkou
s velkou tradicí a velkým potenciálem. Dnes je motorem českého
exportu a jednou z nejdynamičtěji
se vyvíjejících značek na světě,“ řekl
předseda představenstva koncernu
Volkswagen Mathias Müller.
Začlenění automobilky ŠKODA
do koncernu Volkswagen patří
k nejúspěšnějším příkladům privatizace československého státního
majetku na počátku 90. let. Roční
kapacita výroby tehdy činila necelých 200 000 vozidel, modelový
program tvořily pouhé dvě řady
– dožívající typy s motorem vzadu
a pohonem zadních kol a v roce
1987 představený moderní model.
Dnes ŠKODA nabízí rozsáhlou paletu více než 40 modelových variant.
„Dnes ročně vyrábíme přes jeden
milion vozů ve 14 závodech na dvou
kontinentech a jsme zastoupeni
na více než 100 trzích světa,“ řekl
předseda představenstva ﬁrmy
Bernhard Maier. Za zásadní výzvy
budoucnosti pak označil pohon aut
na elektřinu a digitalizaci.
Vláda při privatizaci automobilky
vybírala z nabídek několika zájemců
ze zemí západní Evropy i ze zámoří. Do celého procesu se zapojila
řada politických i hospodářských
špiček a v roce 1991 byla automobilka ŠKODA včleněna do koncernu
Volkswagen. Důležité rozhodnutí
české vlády padlo 9. prosince 1990.
Smlouvu o vstupu Škody do svazku skupiny Volkswagen podepsali
28. března 1991 tehdejší ministr
průmyslu české vlády Jan Vrba
a předseda představenstva společnost Volkswagen Carl Hahn. Tento
dokument vstoupil v platnost dnem
16. dubna 1991.

Začal prodej poukazů
na dětské tábory odborů
KOVO
Jetřichovice, Nedamov, Světlanka. Tam všude budou letos opět trávit
dobrodružné prázdniny děti členů
odborů KOVO, zaměstnanců ﬁrmy
ŠKODA. Prodej poukazů na jednotlivé lokality a turnusy odstartoval
tento týden. Přesný přehled nabízených turnusů naleznete pohodlně
v katalogu dětských táborů, který je
ke stažení například na našem webu
odborykovomb.cz a rovněž na oddělení rekreací. Nabídka se bude rychle
tenčit, s výběrem tábora pro své děti
za exkluzivní ceny proto neváhejte.
Díky navýšení příspěvku pro členy
Odborů KOVO za pobyt každého
dítěte zaplatíte od letoška o 500 Kč
z ceny poukazu méně, rodiče dvou
dětí, což je časté, ušetří 1 000 Kč.
Rýsuje se spolupráce
s městem
Náměstek primátora Mladé Boleslavi ing. Jiří Bouška oslovil předsedu
PR Jaroslava Povšíka ve věci týkající
se spolupráce při výstavbě oddechového parčíku před Klubem důchodců
Odborů KOVO. Tento KD spravují
Odbory KOVO MB s autonomií vlastního seniorského výboru a členů.
Kam tuto sobotu
na čarodějnice?
Přijďte do Altamiry
Dětské zájmové sdružení odborů KOVO Altamira zve na tradiční
„Altamirské pračarodějnice“, které
se budou konat v prostorách tohoto
dětského zařízení 30. dubna 2016
od 17 do cca 22 hodin (na kopci Buben poblíž kosmonoského zámku).
Akce bude zahájena vystoupením mažoretek od 18 hodin a nebude chybět
ani vystoupení kapely KTP. Pro děti
je připravena soutěž o nejhezčí čarodějnici, nebo čaroděje a pro všechny
soutěžící jsou připraveny lákavé
ceny. Zajištěno je také občerstvení.
Vstupné: dospělí (veřejnost) 20,- Kč,
všichni členové Odborů KOVO MB
po předložení členské průkazky a děti
do 15 let mají vstup zdarma.
Roadshow Monte Carlo se
koná příští sobotu
Firma ŠKODA připravila pro všechny zájemce na sobotu 7. 5.2016 v době
od 9 do 16 hodin den testovacích jízd
s modely Monte Carlo na parkovišti
před ŠKODA Zákaznickým centrem.
Vyzkoušet si budete moci 8 testovacích vozů, užít si zajímavý doprovodný
program pro malé i velké motoristy, či
si nechat podepsat kartičku od posádky továrního týmu ŠKODA Motorsport
Jana Kopeckého a Pavla Dreslera.
Navíc si můžete prohlédnout historii
značky ŠKODA v expozici ŠKODA
Muzea, kam bude po celý den vstup
zdarma. Více informací naleznete
na www.montecarloroadshow.cz

Škodovácký ODBORÁŘ
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